بسم هللا الرحمن الرحيم
نموذج إلجابات اسئلة محتوى الدرس ونهاية الدرس واسئلة الوحدة
الكتاب :التربية الوطنية والمدنية الجزء :الثاني

الصف :السادس
الوحدة الرابعة :الدولة والنظام
الدرس

الصفحة

الدولة
وأركانها
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االسئلة وحلولها
 .1عرف ما يأتي
 الدولةةةة  :مجموعةةةة مةةةن المةةةواطنين ييطنةةةون ملةةةيم ج رائةةةي معةةةين بصةةةفة دائمةةةة ومسةةةتيرة
ويخضةةةةةعون ئةةةةةي دارتهةةةةةم لسةةةةةلطة سياسةةةةةية ،وتشةةةةةرف الدولةةةةةة علةةةةة أنشةةةةةطة سياسةةةةةية
وامتصةةةادية واجتماعيةةةة وتهةةةدف لةةة تيةةةد تمها وازدتارتةةةا وتحسةةةين مسةةةتوى حيةةةاة اإلئةةةراد
ئيها.
 السةةةلطة السياسةةةية :ال يكفةةةي أن يكةةةون تنةةةا شةةةعب ييةةةيم علةةة مسةةةاحة مةةةن األرض لييةةةام
الدولةةةة بةةة البةةةد مةةةن وجةةةود حكومةةةة لتةةةولي السةةةلطة ،وتةةةذ الحكومةةةة تعمةةة علةةة تنظةةةيم
أمور الشعب وتحييق مصالحه والدئاع عن سيادة الدولة.
 السيادة :وتي السلطة العليا الداخلية والخارجية للدولة وعدم تدخ أي جهات ئيها.
 االعتراف  :ال بد ان تكون الدول ة معترف بها من مب الدو االخرى وتكون عضوا ئي
الهيئات والمؤسسات الدولية .
 .2أركان الدولة
 الشعب -اإلمليم  -السلطة السياسية  -االعتراف  -السيادة:
 .3مفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة ،ئالحكومة تعبر عن رادة الدولة بموجب الدستور وتمث
السلطة التنفيذية.
 .4وظائف الدولة

 .5الحكومة تي السلطة التنفيذية التي تيوم بتيديم وظائف الدولة.
 .6البحر الميت ،البحر األحمر

 .7الجهات التي تتول الوظائف األتية
 وزارة المالية
 وزارة الدئاع
 وزارة الخارجية
 .8امسام السلطة:
 التنفيذية
 اليضائية
 التشريعية
الدستور
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 .1عرف ما يأتي:
 ييصةةةةد بالدسةةةةتور مجموعةةةةة اليواعةةةةد األساسةةةةية التةةةةي تحةةةةدد نظةةةةام الحكةةةةم وشةةةةكله ئةةةةي
الدولة ،ويبين حيوق األئراد وواجباتهم وحيوق ك من الحاكم والمحكوم ئيها.
 يعتبةةةةر الدسةةةةةتور مةةةةةدونا ذا كانةةةةةت مواعةةةةةد مكتوبةةةةةة ئةةةةةي وثييةةةةةة رسةةةةةمية صةةةةةدرت مةةةةةن
المشرع الدستوري ،ومن األمثلة دستور األردن ودستور الواليات المتحدة.
 دسةةةاتير يةةةر مكتوبةةةة  :وتةةةي مواعةةةد عرئيةةةة اسةةةتمر العمةةة بهةةةا لسةةةنوات طويلةةةة حتةةة
أصبحت بمثابة اليانون الملزم  ،ومن األمثلة دستور بريطانيا.
 .2ألنةةةةةه مةةةةةن الدسةةةةةاتير التةةةةةي تراعةةةةةي حيةةةةةوق األئةةةةةراد وواجبةةةةةاتهم وحيةةةةةوق كةةةةة مةةةةةن الحةةةةةاكم
والمحكوم ئيها
 .3مراح الدستور
المرحلة األول  :طبيت مارة شرق األردن مانون اإلدارات العثمانية واستمر من عام 1921ول اية
.1928
المرحلة الثانية :دستور عام  1928حيث كان يعرف باليانون األساسي وصدر ئي عهد األمير
عبدهللا بن الحسين بعد تأسيس اإلمارة ،وجاء بعد مطالب شعبية
المرحلة الثالثة :دستور عام  1947تم صدور بعد استيال مارة شرق األردن وتحويلها ل مملكة
وعرئت باسم المملكة األردنية الهاشمية وصدر ئي عهد المل عبدهللا األو .
المرحلة الرابعة :دستور عام  1952وصدر ئي عهد المل طال وسمي بدستور الوحدة .حيث كان
أكثر شموال وتطورا وعالج جميع اليضايا المتعلية بالجوانب السياسية واالمتصادية واالجتماعية.
 .4الدستور ييدم ألنه من خالله تنبثق اليوانين.
 .5الحدث التاريخي
المرحلة األول  :طبيت مارة شرق األردن مانون اإلدارات العثمانية.

المرحلة الثانية :صدر ئي عهد األمير عبدهللا بن الحسين بعد تأسيس اإلمارة،
المرحلة الثالثة :بعد استيال

مارة شرق األردن وتحويلها ل مملكة

المرحلة الرابعة :دستور عام  1952وصدر ئي عهد المل طال وسمي بدستور الوحدة.
نظام
الحكم ئي
المملكة
األردنية
الهاشمية
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 .1عرف ما يأتي:
 نظام الحكم ئي الدولة المنبثق من الدستور لتل الدولة.
 تو نظام الحكم الذي ينتي داخ االسرة الواحدة

 واليةةةة العهةةةد( ئةةةي األردن نظةةةام الحكةةةم ئةةةي عةةةرل المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية
وراثةةةي ئةةةي أسةةةرة الملةةة عبةةةد هللا ابةةةن الحسةةةين ينتيةةة مةةةن الملةةة لةةة اكبةةةر
أبنائه سنا أو احد خوته.
 .2المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية دولةةةة عربيةةةة مسةةةتيلة ذات سةةةيادة ملكهةةةا ال يتجةةةزأ وال ينةةةز عةةةن
شيء منه ،والشعب األردني جزء من األمة العربية ونظام الحكم ئيها نيابي ملكي وراثي.
 .3ويمةةةةارس جاللةةةةة الملةةةة صةةةةالحياته بموجةةةةب رادة سةةةةامية حةةةةددتها المةةةةادة  40مةةةةن الدسةةةةتور
وجةةةةةاء ئيهةةةةةا "يمةةةةةارس الملةةةةة صةةةةةالحياته بةةةةة رادة ملكيةةةةةة وتكةةةةةون اإلرادة مومعةةةةةة مةةةةةن رئةةةةةيس
الةةةوزراء والةةةةوزير أو الةةةوزراء المختصةةةةين ،يبةةةدي الملةةةة موائيتةةةه برسةةةةم توميعةةةه ئةةةةوق التواميةةةةع
المذكورة".
 .4مزايا الحكم الملكي
 - ئكر سياسي واضح ومتماس
 - يحائظ عل وحدة الدولة وتماسكها.
 - ال يوجد صراعات للوصو ل الحكم
 .5من صالحيات المل الدستورية:

 .6شروط من يتول الحكم وئق الدستور األردني
أن يكون مسلما عامال مولودا من زوجة شرعية وأبوين مسلمين.
أن ال يعتلي العرل ممن استثنوا ب رادة ملكية بسبب عدم ليامتهم .
أن يبلغ من العمر سن الرشد من أتم ثماني عشرة سنة ممرية من عمر .
الحيوق
والحريات
ئي
الدستور
األردني
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اسئلة
الوحدة
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 .1ذوو اإلعامةةةة :كةةةة مةةةةن يعةةةةانون مةةةةن عامةةةةات طويلةةةةة األجةةةة بدنيةةةةة او عيليةةةةة او حسةةةةية  ،مةةةةد
تمنعهم بصورة كاملة وئعالة ئي المجتمع عل مدم المساواة مع االخرين.
 .2المساواة و حرية الصحائة والطباعة والنشر
 .3جابة ئردية تعتمد عل المنامشة بين الطلبة.
 .4من حيوق االشخاص المعومين
 اإلعفاء جمركي ل اية شراء سيارة
 مبو الطلبة المعومين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة ئي الجامعات
 الحماية من اإلساءة واالست ال
 .5لزيادة االنتماء واشعارتم بأتميتهم ئي المجتمع وانسانيتهم.
 .6حيوق مدنية وسياسية  :المساواة وعدم التمييز  ،حرية الراي ،
الحيوق االمتصادية :حرية العم و التعليم
 :1عرف ما يأتي
 الشعب :يتكون الشعب من عدد كبير من المواطنين يحم جنسية الدولة ،وتو من أتم
عناصر مكونات الدولة ئال يمكن تصور دولة ئي العالم ال يوجد بها سكان ب ض النظر عن
عددتم.
 دستور 1947
 النظام الذي ينتي ئيه الحكم داخ األسرة الواحدة
 حرية التعبير عن الرأي ضمن اليانون
 .2من وظائف الدولة ( مراجعة الشك ( 2-4ئي الكتاب المدرسي.
 .4ئسر العبارات اآلتية
 -انعكاس لطبيعة العالمة بين الييادة والشعب التي تتميز بالثية والوالء واالنتماء وت ليب مصلحة

الوطن عل المصالح الشخصية .
 لدمجهم بالمجتمع واعطائهم حيومهم .5بالطبع ال  ،لتعدد المهمات والواجبات لذا يتم تنفيذتا من خال السلطات الثالث.
 .6شروط تولي الحكم
 .1أن يكون مسلما عامال مولودا من زوجة شرعية وأبوين مسلمين.
 .2أن ال يعتلي العرل ممن استثنوا ب رادة ملكية بسبب عدم ليامتهم .
 .3أن يبلغ من العمر سن الرشد من أتم ثماني عشرة سنة ممرية من عمر
 .7ميارنة بين الدستور المكتوب و ير المكتوب
دساتير مكتوبة  :يعتبر الدستور مدونا ذا كانت مواعد مكتوبة ئي وثيية رسمية صدرت من
المشرع الدستوري ،ومن األمثلة دستور األردن ودستور الواليات المتحدة
دساتير ير مكتوبة  :وتي مواعد عرئية استمر العم بها لسنوات طويلة حت
اليانون الملزم  ،ومن األمثلة دستور بريطانيا .

أصبحت بمثابة

.8

الوحدة الخامسة المواطنة االيجابية
الصفحة
الصفحة 33
االنتماء

االسئلة وحلولها
 .1عرف ما يلي :االنتماء
يعةةةرف االنتمةةةاء الةةةوطني بأنةةةه السةةةلو المعبةةةر عةةةن امتثةةةا الفةةةرد والتزامةةةه
بمجموعة الضوابط التي تزيد من استعداد للتضحية للوطن.
 .2مارن بين طالب يعتدي عل ممتلكات مدرسته وطالب أخر يحائظ عليها

أيهما لديه انتماء للوطن مع ذكر السبب.
الطالةةةةةب الةةةةةذي يعتةةةةةدي علةةةةة ممتلكةةةةةات المدرسةةةةةة لةةةةةيس لديةةةةةه انتمةةةةةاء
لمدرسته وبالتالي ليس لديه انتماء للوطن
 .3ئسر اليو اآلتي ( االنتماء بالعم وليس بالشعارات
يفض اخذ اجابات الطلبة ك بل ته الخاصة
 .4عدد ثالث من مضامين االنتماء الوطني.
 االعتزاز واالئتخار بالوطن
 االلتزام باليوانين واألنظمة
 االستعداد للتضحية دئاعا عن الوطن
 .5عدد ثالث من الوسائ التي تعبر عن انتمائ لمدرست
 الحفاظ عل ممتلكات المدرسة
 الحصو عل العلم
 ممارسة سلوكيات ايجابية مع جميع األئراد داخ المدرسة
 .6كيف يكون االلتزام باليوانين واألنظمة دلي ً
ال عل االنتماء الوطني؟
االلتزام باليانون يعني احترام الدولة واحترام االئراد والسعي لتحييق مصلحة
الدولة وبالتالي تجسد صور االنتماء الحيييي للوطن.

المشاركة

الصحة 37

 .1عرف الميصود بما يلي :المشاركة ،الجمعيات األتلية
 المشةةاركة :مةةا ييةةوم بةةةه أعضةةاء المجتمةةع مةةن أنشةةةطة لخدمةةة مجةةتمعهم ئةةةي
مجاالتةةةةه السياسةةةةية واالجتماعيةةةةة والثيائيةةةةة والتعليميةةةةة واالمتصةةةةادية كائةةةةة
ومةةةد تكةةةون المشةةةاركة ماديةةةة أو عينيةةةة أو بةةةالرأي أو بالعمةةة والتةةةي تةةةؤدي
ل تنمية المجتمع
 الجمعيةةةةةةات األتليةةةةةةة :وتةةةةةةةي جمعيةةةةةةات مةةةةةةام بتأسيسةةةةةةةها مجموعةةةةةةة مةةةةةةةن
المتطةةةةوعين المحبةةةةين لمجةةةةتمعهم ،وتعمةةةة ئةةةةي عةةةةدة مجةةةةاالت مثةةةة تعلةةةةيم
الكبةةةةةار ،كفةةةةةلالة الطفةةةةةل اليتيةةةةةلم ،الحفةةةةةلاظ علةةةةة البيئةةةةةلة ،تنميةةةةةة مهةةةةةارات
الشباب.

 .2اذكر ثالث من فوائد المشاركة في الحياة العامة.
•

اكتساب مهارات التخطيط ،والييادة ،والعم الجماعي.

• تنمية اإلحساس بالمسئولية تجاه المجتمع.
• كسب احترام باقي أفراد المجتمع.
• اكتساب قوة التأثير في اآلخرين والقدرة على تغيير الذات.
• تعلم أصول وأسس الممارسة
 .3فسر :تعمل الكشافة على تنمية قدرات المشاركين وتعلمهم االعتماد
على الذات.
الن الكشافة لديها برامج تعلم منتسبيها القيادة والمغامرة والعمل
التطوعي والجماعي
 .4تعااا ي العديااد ماان مدارساانا ماان مشااكلة االسااتكدام الكااا

للكهربااا

اقترح حلوال لترشيد استهالك الكهربا .
يستمع الى اجابات الطلبة وتدور حول مصابيح التوفير والضو في
الليل فقط وعدم العبث.....

العمل التطوعي
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عرف ما المقصود بالعمل التطوعي.
العمل التطوعي هو الجهد الذي يبذله الموا ن من أجل مجتمعه أو من أجل
جماعة معينة دون مقابل سوا كان هذا الجهد بالنفس أو المال عن يب خا ر
في سبيل سعادة اآلخرين
.2أعط حديث بوي شريف يحث على العمل الطوعي؟
قال رسول هللا صلى هللا عيه وسلم اإليمان بضع و سبعون شعبة أعالها ال إله
إال هللا وأد اها إما ة األذى عن الطريق والحيا شعبة من اإليمان "رواه مسلم

والبخاري
.3اذكر أهم مجاالت العمل التطوعي؟
 .1األماكن العامة :مثل الحدائق العامة والمتنزهات والطرق وأرصفة المشاة
والغابات الطبي عية والمالعب الرياضية العامة وغيرها ويمكن القيام بعدة
أ شطة كالقيام بحمالت النظافة والصيا ة أو تنظيم حمالت للزراعة األشجار.
 .2مساعدة ذوي اإلعاقة كأن تعين ضريرا أو مشلوال في أدا بعض الوظائف
والمهام التي تفيده ويعجز هو عن القيام بها .
 .3مساعدة الفقرا والمساكين  :كأن تشارك في حملة جمع تبرعات لهم وتوزيع
األ عمة واأللبسة لهم ومعاو تهم على استصالح أو استحداث أجزا من
مكان سكناهم وهكذا
.4للعمل التطوعي فوائد كبيره اذكرها؟
 االرتياء بمستوى المجتمع
 تيدير مدرات الشباب ومهاراتهم
 ئرصة للتعبير عن اآلراء واألئكار ئي اليضايا العامة
 .5ئسر  :ينمي العم التطوعي حب اآلخرين وييوي صلتهم بمجتمعهم ؟
الن العم التطوعي نابع من ر بة داخليه ئي تيديم خدمات ومساعدات لألخرين
دون مياب وتذ الخدمات تكون حبا للمجتمع مما ينشا عالمة مويه تجا المجتمع
والحفاظ عل مكتسباته
 .6اذكر ثالث من األعما التطوعية التي تفيد البيئة المدرسية.
صيانة األثاث المدرسي ،مساعدة الطلبة الفيراء ،عرس األشجار ،تنظيم حركة
المرور

اسئلة الوحدة
الخامسة

االسئلة وحلولها
 .1عرف المقصود بما يلي :اال تما الو ني المركز الشباب الجمعيات
األهلية.
االنتمةةةةةاء الةةةةةوطني  :السةةةةةلو المعبةةةةةر عةةةةةن امتثةةةةةا الفةةةةةرد والتزامةةةةةه بمجموعةةةةةة
الضوابط التي تزيد من استعداد للتضحية للوطن.
المركةةةةةز الشةةةةةبابي :مراكةةةةةز تةةةةةوئر لمنتسةةةةةبين ئةةةةةرص المشةةةةةاركة ئةةةةةي األنشةةةةةطة

الرياضية واالجتماعية والثيائية ،إلكسابهم مهارات متنوعة
الجمعيةةةةات األتليةةةةة :وتةةةةي جمعيةةةةات مةةةةام بتأسيسةةةةها مجموعةةةةة مةةةةن المتطةةةةوعين
المحبةةين لمجةةتمعهم ،وتعمةةة ئةةي عةةةدة مجةةاالت مثةةة تعلةةيم الكبةةةار ،كفةةلالة الطفةةةل
اليتيلم ،الحفلاظ عل البيئلة ،تنمية مهارات الشباب.
 .2قارن بين دور الجمعيات الكشفية ودور الجمعيات األهلية في تقديم
المشاركة للموا نين والمجتمع
الجمعيات الكشفية  :تعمل على تعليم الشباب مهارات االعتماد على الذات أخذ
المبادرة القيادة المشاركة اإليجابية.
الجمعيات األهلية  :وهي جمعيات قام بتأسيسها مجموعة من المتطوعين المحبين
لمجتمعهم وتعمل في عدة مجاالت مثل تعليم الكبار كفـالة الطفـل اليتيـم الحفـاظ
على البيئـة تنمية مهارات الشباب.
 .3ما هي أهم الجوا ب التي تسهم المشاركة فيها للمجتمع.
الجانب الثقافي :تعزيز الثقافة الو نية والتواصل الثقافي العالمي وابراز صورة
االردن عالميا
الجانب االجتماعي :احترام القوا ين واأل ظمة والثقافات المكتلفة وتعزيز القيم
األخالقية والتكافل االجتماعي مواجهة الكوارث واألزمات ودعم األ شطة الرياضية
والصحية.
الجانب البيئي :المساهمة في حماية البيئة من كافة أشكال التلوث مثل إ شا لجان
إلعادة تدوير الورق استكدام ظام تنقية مياه الشرب وترشيد استكدام الكهربا
االستفادة من مكلفات النفايات في صنع أشكال جمالية.
الجانب الصحي :المساعدة في توفير الكدمات الصحية والعالجية للموا نين واقامة
ايام بية مجا ية والمساعدة في تامين العالج لغير المؤمنين صحيا .
 .5ئسر ما يلي:
العمل التطوعي يكون بوازع داخلي وليس واجب القيام به .
ألنه ينبع عن ر به داخليه دون ار ام او تكليف من احد
العم التطوعي يكمن ان يكون ئردي وليس جماعي .
ألنه يوجد اعما ييوم بها ائراد لوحدتم يستطيع المشار تيديم الخدمة وتنا
اعما بحاجه ال جهد جماعي تكون لعدد من االشخاص

االلتزام بالقوا ين دليل على اال تما  .الن اليوانين تنظم حياة االئراد والمجتمع

بسم هللا الرحمن الرحيم
نموذج إلجابات اسئلة محتوى الدرس و نهاية الدرس واسئلة الوحدة
الصف :السادس االساسي الكتاب  :التربية الوطنية والمدنية
الجزء  :الثاني
الدرس االو
محائظة الطفيلة
صفحة 49

الوحدة  :السادسة
االسئلة وحلولها
 .1تعد محمية ضانا منطية جذب ذات أتمية لتنوع الحياة البرية ئيها واحتوائها
عل نباتات وحيوانات وطيور مهددة باالنيراض ضائة ل عدد من الموامع
األثرية.
 .2األدوميين – االنباط – الرومان  -الحضارة االسالمية .
 .3ئشر ما يلي
اطلق عل الطفيلة ليب (الطفيلة الهاشمية .
احتضن ا ت الطفيلة موات الثورة العربية الكبرى وشاركوا ئي (معركة
الطفيلة عام1918م ،وابدوا بسالة ئائية ومدموا التضحيات ئي مياومة اليوات
العثمانية وتزيمتها ،وتيديرا لذل اطلق عليها ليب (الطفيلة الهاشمية .
تعد خربة الذريح مومعا اثريا تاما.
ألنها من مدن االنباط الهامة التي بنوتا خارج عاصمتهم البتراء والحتوائها عل
معبد نبطي ذي زخارف جميلة
اسئلة الدرس
 .4عدد اتم معالم الطفيلة الحضارية؟
تحتضن محائظة الطفيلة جملة من المعالم الحضارية و الطبيعية والميامات الدينية
التي تشتم عل رئات عدد من صحابة الرسو صل هللا عليه وسلم:
.1الموامع االثرية مث (خربة التنور .خربة الذريح ملعة السلع و بصيرا
 .2الميامات الدينية  :تعود تذ الميامات لصحابة الرسو صل هللا عليه وسلم الذين
استشهدوا عل ارض الطفيلة مث  :ئروة بن عمرو الجذامي  ،والحارث بن عمير
االزدي ،و كعب بن عمير ال فاري  :مائد سرية ( ذات اطالح والذي استشهد
بمعيته خمسة عشر صحابيا
حمامات عفرا و البربيطة

معان 54

. 1عرف:
 رمصة السامر  :رمصة شعبية تؤدي ئي اخر السهرة المخصصة
لالحتفا بالعرس تتم بمصاحبة حركات ايياعيه من اليدمين واليدين.
 أكلة البخاري :أكلة شعبية مشهورة ئي محائظة معان
 اليرى  :الوليمة التي تيام اكراما للمدعوين لحضور االحتفا بالعرس
وتكون من احدى االكالت الشعبية المنسف ا و اكلة البخاري .كما تو
الحا ئي معان.
 ماعون :احد األسماء اليديمة لمدينة معان
 ثوب الهرمز؟ يعد (ثوب الهرمز من أشهر األثواب الخاصة بالمرأة
(المعانية كونه اللباس الرسمي للعروس ،و جاءت تسميته من ممال
الهرمز الحريري الذي يصنع منه .ويعد تذا الثوب مثاال للحشمة والجما
.يتألف من عدة مطع مث  :الثوب والعصابة ،الشد والحزام ، ......وألوانه
متعددة وجميلة.
. 2ئسر ما يلي:تعد مدينة البتراء من عجائب الدنيا السبع .
ألنها أحدى كنوز التاريخ اليةديم والنمةوذج الفريةد ئةي الهندسةة والفكةر اإلبةداعي ئةي
نشةةاء السةةدود ومنةةوات الميةةا محةةط أنظةةار الةةزوار مةةن جميةةع منةةاطق العةةالم ،كونهةةا
المدينة الوردية المنحوتة بالصخر .
. 3اذكر ثالثة من المعالم الحضارية ئي محائظة معان؟
البتراء ملعة الشوب مصر المل المؤسس جامعة الحسين بن طال
 . 4وضح الدور التاريخي الذي لعبته محائظة معان ئي تاريخ االردن الحديث؟
لما مامت الثورة العربية انحاز اتلها لها وشاركوا ئي ئعاليتها وخاصة ئي (معركة
معان الكبرى عام 1918م وتي المعركة التي ئتحت المجا لتيدم الثورة باتجا
دمشق وانهاء الحكم العثماني ئيها .ثم شهدت معان بدايات نشوء الدولة االردنية
الحديثة ،حيث مدم اليها االمير عبدهللا بن الحسين عام 1920م،وئيها اتخذ مراراته
التي ائضت لتشكي او حكومة اردنية بتاريخ / 11نيسان1921/م.
.5اذكر ثالثة من موارد محائظة معان الطبيعية.
الفوسفات االسمنت الحجر الجيري الرم الزجاجي
 .6االحداث التاريخية
 :636معركة اليرمو

 :106احتال الرومان لمملكة األنباط
 :1918معركة معان الكبرى
 :1921تشكي أو حكومة أردنية
 :1920اتخذتا األمير عبدهللا ميراً إلمامته
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عرف ما يلي :
ايله  :االسم الذي اطلق عل العيبة مديما ومعنا مدينة هللا
ايله االسالمية ،االسم الذي اطليه علماء االثار عل المدينة اإلسالمية التي نشات
ئي العيبة منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
الصيادية  :االكلة الشعبية التي تنفرد بها مدينة العيبة التي من تعد من السم
الطازج ضائة لألرز.،
 : 2عدد ثالثة من االمم التي عاشت ئي العيبة؟
االدوميون االنباط الرومان العرب المسامون
:3بين االتمية التاريخية لمدينة  :ايله االسالمية  ،عيصون جابر ؟
عصيون جابر :تعود للعهد األدومي وتحوي اثار أئران لصهر النحاس
مدينة أيله اإلسالمية  :التي يرجع نشاؤتا ل عصر الخليفة عثمان بن عفان ئهي
تعد شاتدا عل أمدم المدن التي أنشاتا المسلمون خارج الجزيرة العربية.
 :4ئسر ما يلي:
انشاء محطة العلوم البحرية ئي العيبة.
انشئت كمحطة علمية لدراسة األحياء البحرية التي تعيل ئي خليج العيبة وسب
حمايتها ،وتحوي متحفا للكائنات البحرية ومركز ال وص الملكي .ومنتز العيبة
البحري الذي تو بمثابة محمية بحرية .تحوي أنواعا ئريدة من الكائنات البحرية
والمرجان .
تسمية الة السمسمية الموسييية بهذا االسم.
ويشبه شكلها ( حبة السمسم .

أسئلة الوحدة
السادسة

االسئلة وحلولها
 .1عرف الميصود بما يلي:
معركة الطفيلة  :حدثت عام 1918م بين موات الثورة العربية الكبرى
واليوات العثمانية وشار ات الطفيلة ئيها وابدوا بسالة ئائية ومدموا
التضحيات ئي مياومة اليوات العثمانية وتزيمتها .
محطة العلوم البحرية :أنشئت بالتعاون بين الجامعة األردنية وجامعة
اليرمو كمحطة علمية لدراسة األحياء البحرية التي تعيل ئي خليج العيبة
وسب حمايتها ،وتحوي متحفا للكائنات البحرية ومركز ال وص الملكي.
اكلة البخاري ،االكلة الشعبية التي تعد كوليمة للعرس ( اليرى ئي
مدينة معان و تتألف من الحمص الحب واالرز واللحم البلدي.
الشماغ  :لباس رأس الرج ولونه احمر البا يهدب بخيطان ويوضع
حوله العيا
الجناد  :الحزام الذي يضعه الرج عل خصر
اذكر معلما حضاريا واحدا تمتاز به ك محائظة من المحائظات التالية :معان،
العيبة الطفيلة؟
اعتماد جابات الطلبة انفسهم
 .2نامل ك من العبارات االتية :
احتلت معان مكانة تامة ئي الذاكرة الوطنية االردنية.
النها شهدت بدايات نشوء الدولة االردنية الحديثة،حيث مدم اليها االمير عبدهللا بن
الحسين عام 1920م،وئيها اتخذ مراراته التي ائضت لتشكي اوحكومة اردنية
بتاريخ / 11نيسان1921/م.
يعد ثوب الهرمز مثاال للحشمة والجما .
كونه اللباس الرسمي للعروس ،ويصنع من ممال الهرمز الحريري ذي االلوان
الجميلة والمتعددة وتو لباس ساتر لجسم المراة ويتلف من عدة مطع.

 .3بين اآلداب المتعلية بتناو اكلة المنسف؟
ويؤك المنسف بوساطة اليد وييوم (المعزب بخدمة ضيوئه بنفسه ويتم االك عل
صورة ائواج متتالية.
 .4امترح ثالثة وسائ للحفاظ عل التراث الشعبي االردني؟
جابات الطلبة انفسهم
 .5اعط االسم اليديم لك من المدن االردنية اآلتية :معان  ،العيبة  ،الطفلية؟
معان  :ماعون
الطفيلة  :توئ
العيبة  :ايلة
 .6عل ما يلي:
أ-

تعد البتراء من عجائب الدنيا السبع.
النه مدينة منحوتة من الصخر الوردي الجمي .

ب -ضانا من اتم المحميات الطبيعية ئي االردن.
وتمتاز بتعدد أنواع الحياة البرية ئيها واحتوائها عل نباتات
وحيوانات طيور مهددة باالنيراض عالميا.
ج -احتلت بلدة الحميمة مكانة تاريخية تامة؟
كونها منطلق الدعوة العباسية وبها ولد عدد من الخلفاء ا لعباسيين.

